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CENÍK OPRAV – SEŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ - MONTÁŽ DÍLŮ     
 
 
 
ELEKTROKOLA - hodinová sazba 690,- Kč s DPH 
 
– orientační ceny běžných servisních úkonů na elektrokolech viz. níže 
 
Diagnostika a aktualizace elektropohonu Bosch, Shimano, MaxDrive   500,- 
Výměna pláště nebo duše na elektrokole - zadní motor příp. přední motor          330,- - 420,- 
Vypletení ráfku elektrokola + centrování        590,- 
Montáž nového elektrokola Apache z krabice              1.800,- 
Montáž elektrosady se středovým motorem – rámová - nosičová baterie           2.100,- 
Montáž elektrosady s motorem zapleteným do ráfku             2.100,- 
Výměna kazety nebo kolečka na elektrokole se zadním motorem     220,- 
Montáž akcelerátoru          390,- 
 
Celková prohlídka – seřízení hl., stř. složení, nábojů, řazení, brzd, centrování, promazání 
bowdenů, vazelínování, nahuštění, kontrola elektrické výzbroje, čištění kluzáků vidlice, 
dotažení držáku baterie, dotažení spojů a pohledová kontola.           1.400,- 
  
JÍZDNÍ KOLA – hodinová sazba 590,- Kč s DPH 
 
– orientační ceny běžných servisních úkonů na jízdních kolech viz. níže 
 
KOLA 
Vypletení – zapletení nových drátů do ráfku       300,- 
Přepletení             430,- 
Výměna prasklého drátu - demontáže a montáže kazety, pláště a vycentrování   290,- 
Centrování kola - stranové            90,- 
Centrování kola - stranové a výškové                 140,- - 180,- 
Seřízení vůle náboje             90,- 
Vyčištění, mazání, seřízení předního náboje        280,- 
Vyčištění, mazání, seřízení zadního náboje Shimano, Campagnolo   430,- 
Výměna pláště + duše + nahuštění         140,- 
Nahuštění duše             20,- 
 
RÁM A VIDLICE 
Demontáž - montáž vidlice  z rámu                            300,- 
Seřízení hlavového složení            80,- 
Vyčištění, mazání hlavového složení         290,- 
Výměna hlavového složení          450,- 
Rovnání patky přehazovačky + D + M přehazovačky      150,- 
 
BRZDY 
Výměna brzdového lanka a bowdenu a seřízení       250,- 
Výměna brzdových špalíků ( pár )        120,- 
Výměna brzdových destiček ( pár )         180,- 
Výměna brzdových pák ( pár )          180,- 
Výměna ráfkové brzdy          160,- 
Výměna kotoučové brzdy - seřízení 1 ks       350,- 
Seřízení ráfkové brzdy                    100,- 
Odvzdušnění - napuštění a seřízení kotoučové brzdy Shimano 1 ks    330,- 
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PŘEVODY 
Seřízení řazení, přehazovačky a přesmykače       250,- 
Výměna řadícího lanka a bowdenu         250,- 
Výměna přehazovačky a seřízení         250,- 
Výměna přesmykače a seřízení         250,- 
Výměna řazení a seřízení                    390,- 
Výměna převodníku          250,- 
Výměna kazety - kolečka           120,- 
Výměna řetězu – prodloužení         160,- 
Výměna klik            250,- 
Výměna středové osy           350,- 
Výměna pedálů ( pár )            50,- 
Oprava závitu klik - pedálů  1 ks          150,- 
 
CYKLOPOČÍTAČ 
Montáž + nastavení           120,- 
Výměna baterie počítače + nastavení          90,- 
 
OSTATNÍ 
Celková prohlídka – seřízení hl., stř. složení, nábojů, řazení, brzd, centrování, promazání 
bowdenů, vazelínování, nahuštění, čištění kluzáků vidlice, dotažení spojů a pohledová 
kontola                   1.190,- 
  
Montáž rohů                      100,- 
Montáž blatníků bez vzpěr ( pár )         100,- 
Montáž blatníků se vzpěrou          150,- 
Montáž nosiče – dětské sedačky         180,- 
Montáž stojanu              50,- 
Výměna řidítek, gripů nebo představce        250,- 
Výměna sedla nebo sedlovky            70,- 
Podlepení a omotání oblouků         230,- 
Montáž nového kola z krabice                 1.800,- 
Vnější očista kola – běžná špína – Cyklostar ekologické čištění    600,- 
 
K opravě příjímáme pouze vyčistá elektrokola – jízdní kola.  
Při nevyzvednutí servisu v domluvený termín, účtujeme od třetího dne skladování 30,- Kč za 
den. 
 
CENY UVEDENY S DPH                                        ZMĚNA VYHRAZENA         
 

          20.1.2023 aktualizoval Šimsa     
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